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Hej alla KNX-vänner!
Ordförande har ordet
Som ni kunde läsa i vårt föregående nyhetsbrev skiftade föreningen ordförande
under våren, i samband med detta har även vår mångåriga kanslist Janne valt att
överlämna sina uppdrag för att fokusera på egen verksamhet. Detta innebär att vi
även flyttar kansliet och byter kanslist. Mer om detta lite senare.
Vill passa på att även rikta ett stort tack till Janne för hans insatser under åren,
Janne har verkligen haft koll, skött administration och supporten för föreningen på
ett fantastiskt sätt. Samtidigt vill jag hälsa Marcus hjärtligt välkommen som ny
kanslist.
Både Janne och Rikard fortsätter inom branschen samt stöttar föreningen och oss
nytillsatta för en smidig övergång. Tack även för det.
Som ni förstår har fokus under våren legat på en hel del praktiska saker men nog
om detta. Det blir lite av en omstart och nu kommer föreningen att fokusera på
höstens spännande aktiviteter med fokus på webbinarier, KNX 30-års jubileum,
ETS 6, uppdatering av våra hemsidor m.m.
Vi presenterar som vanligt några intressanta produktnyheter och jag vill också
poängtera hur viktigt det är med en stark global/internationell standard med
många tillverkare/användare, det skapar en trygghet även i dessa oroliga tider.

Fram till dess vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar, passa på och njut
samtidigt som ni är rädda om varandra.
Ser fram emot en spännande höst tillsammans med er och övriga KNX-världen.
Take Care

Per Melander

Kansliet har ordet
Hej,
Det känns fantastiskt att få ta över kansliet efter Janne som har skött det så bra i
många
år
nu.
Lite
kort
om
mig:
Jag är utbildad ingenjör som arbetat i stort sett hela mitt yrkesliv med
fastighetsautomation och framförallt KNX i 16 år nu. Som konsult på Tekniska Byrån
arbetar vi med KNX på alla plan; i ramhandling, på färdiga ritningar, vid driftsättning
och vid support. Detta i allt från enkla konferenslösningar till komplexa stora
fastigheter. De senaste 12 åren har jag även utbildat i Baskurs, Avancerad kurs och
Tutorkurs.
All erfarenhet vi samlat på oss under åren med KNX känner jag är en bra grund att
stå på inför kansliarbetet, och målet är att det ska flyta på lika bra som det har gjort
med Janne.
Arbetet inom kansliet innefattar allt från hantering av våra möten till uppdatering
av webbsidor, nyhetsbrev och framförallt att ge stöd åt våra medlemmar,
företagsmedlemmar och intressemedlemmar. Under övergångsperioden kommer
det mesta att vara sig likt, men vi har flera idéer som efter hand kommer arbetas
in.

Även om jag är kansliets kontakt (med samma kontaktuppgifter som tidigare) har
jag mina kollegor på Tekniska Byrån som också är mer eller mindre involverade
efter behov.
Vi ser med glädje fram emot kommande arbete och utmaningar, framförallt KNX 30
år och ETS 6 som är årets stora händelser.
Önskar alla en fin sommar!
Marcus
KNX Swedens Kansli

Karlsson

Produktnytt:
Siemens hemsida och Tunable white

KNX/DALI-Gateways utifrån ditt behov

Huvudmedlemmar:
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Telefon:
073-4330250

Mejl:
info@knx.se

Avregistrera mig från detta utskick
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Obs! Viktigt!
Vill ni inte ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka på avregistrera längst ner på
sidan eller mejla info@knx.se
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